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Ajuntament de Golmés 

NORMATIVA DE PUBILLES I HEREUS DE GOLMÉS  

Preàmbul   

Les tradicions són els elements culturals que proporcionen a les persones un sentiment 

de pertinença envers un territori, un país, una llengua i, sobretot, una cultura 

determinada. A Catalunya, la figura de la Pubilla i l’Hereu forma part d’aquesta tradició, 

que identifica els valors d’un poble i d’una comunitat en relació a una manera de ser.  

El món de les pubilles i els hereus ha estat sempre un moviment adreçat a la gent jove 

i, en aquests darrers anys, ha tingut una embranzida important al nostre país, gràcies a 

la feina feta per l’entitat Foment de les Tradicions Catalanes.  

La necessitat de disposar d’una normativa que reguli tot el procediment d’elecció i 

proclamació, ha portat l’Ajuntament de Golmés a preparar aquest reglament.  

Articles  

Primer. Nombre de pubilles i hereus a escollir  

L’Ajuntament de Golmés designa com a número màxim de representants del municipi 

un total de sis persones, que rebran els següents títols:  

Pubilla. Màxima representant femenina.  

1a. Dama. Segona representant femenina.  

2a. Dama. Tercera representant femenina.  

Hereu. Màxim representant masculí.  

1r. Cabaler. Segon representant masculí.  

2n. Cabaler. Tercer representant masculí.  

Els títols atorgats són de caràcter anual, que s’exerciran des de la Festa Major de Sant 

Salvador Votat de l’any en curs fins la mateixa festa de l’any següent.  

 

Segon. Selecció de pubilles i hereus  

Poden ser joves candidats a pubilla i hereu les noies i els nois que:   

a) Durant l’any en què es fa l’elecció compleixin 16, 17 i 18.  

b) Estiguin empadronats al municipi.  

Les persones que hagin rebut el títol en una edició anterior no podran tornar a ser 

elegides.   
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Tercer. Procés de selecció de pubilles i hereus   

Al mes d’abril, l’Ajuntament  elabora, cada any, una llista amb els nom i els cognoms de 

les noies i nois que compleixen els requisits per a ser candidates i candidats al títol.  

La llista estarà a disposició de les persones interessades durant un termini de 15 dies. 

Amb els pregons s’informarà al veïnatge de la població que podran consultar aquesta 

llista.   

Així mateix es notifica a la família de cada jove, mitjançant correu postal ordinari, que 

s’ha inclòs a la llista per ser candidat/a i perquè en pugui demanar l’exclusió, si així ho 

desitgen. El pare, la mare o els/les tutors/es legals dels joves, o bé ells mateixos en el 

cas de majors d’edat, poden demanar que no constin a la llista presentant el document 

emplenat, que se’ls ha facilitat amb la notificació, a les oficines de l’Ajuntament, dins del 

termini establert.  

Un cop exclosos de la llista inicial els joves que han renunciat o les famílies dels quals 

han manifestat la seua voluntat de no ser candidat/a, l’Ajuntament publicarà la llista 

definitiva, que servirà perquè la ciutadania de Golmés pugui triar els hereus i pubilles, 

mitjançant el sistema de votació secreta.  

Per a participar en aquest procés d’elecció, que es realitzarà al mes de maig, cada 

persona major de 10 anys, empadronada al municipi, té dret a un vot.  

A cada butlleta de vot es poden escollir, com a màxim, dues noies i dos nois i s’ha de 

dipositar en una urna situada al lloc indicat per la Comissió de Festes de l’Ajuntament, 

durant el dia i hores establerts.  

Les paperetes que tinguin més de dos marques en cadascun dels apartats  s’anul·laran.  

Un cop fet l’escrutini dels vots, sortiran elegides pubilles: les tres noies més votades i es 

proclamaran pubilla, 1a. dama d’honor i 2a. dama d’honor, per aquest ordre, tenint en 

compte el nombre de vots aconseguits. En cas d’empat, prevaldrà la data de naixement 

i sortirà elegida la de més edat.  

Pel que fa als hereus, sortiran elegits: els tres nois més votats i es proclamaran hereu, 

1r.  cabaler i 2n. cabaler; per aquest ordre, tenint en compte el nombre de vots 

aconseguits. En cas d’empat, prevaldrà la data de naixement i sortirà elegit el de més 

edat.  

Quart. Responsabilitats de l’Ajuntament  

- Pagar les despeses de confecció i neteja dels vestits a l’establiment proveïdor que 

hagi designat l’Ajuntament.   

- Mantenir una reunió amb els joves triats, que representen el pubillatge de Golmés, 

per oferir-los informacions diverses relacionades amb el seu càrrec.   

- Convocar-los als actes festius i culturals que es celebren al poble als quals hagin 

d’assistir.  
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- Informar-los dels actes organitzats per  Foment de les Tradicions Catalanes amb 

motiu del certamen de pubilla i hereu de Catalunya.  

- Gestionar la sortida per participar al certamen de pubilla i hereu de Catalunya, així 

com els tràmits administratius que se’n deriven.  

- Pagar les despeses derivades de l’assistència al certamen de la pubilla i l’hereu de 

Catalunya (inscripció, allotjament i manutenció) de la pubilla, l’hereu, les dames 

d’honor i els cabalers que voluntàriament, decideixin assistir-hi.  

- Subvencionar les despeses derivades dels desplaçaments per participar en actes 

oficials, organitzats per entitats i municipis del país, als que l’Ajuntament acordi 

participar, a tots els representants del pubillatge de Golmés i alhora de les despeses 

per participar al certamen de pubilla i hereu de Catalunya, sempre que la suma total 

no excedeixi de 1.000 € (mil euros).   

- Designar un representant municipal, que dependrà de la regidoria de Festes de 

l’Ajuntament de Golmés, que els acompanyarà en la sortida a la població on es 

celebra el certamen.  

- Preparar un obsequi, que servirà d’ofrena del municipi a l’acte d’elecció de pubilla i 

hereu de Catalunya, i proporcionar un símbol de roba, amb l’escut i el nom del 

municipi, que els representants del pubillatge local lluiran a la cercavila.  

- Lliurar una banda brodada distintiva del càrrec i un diploma a la pubilla i dames 

d’honor.  

- Lliurar una faixa brodada distintiva del càrrec i un diploma a l’hereu i cabalers.  

 

Cinquè. Responsabilitats de la pubilla, dames d’honor, hereu, i cabalers  

- Assistir als actes i esdeveniments festius i culturals que es celebren al municipi, quan 

se’ls convoqui.  

- Participar als assajos de l’acte de proclamació, el dia i l’hora que se’ls convoqui.  

- Anar a la sessió fotogràfica1 per fer les fotografies que es publiquen al programa de 

la Festa Major.  

- Procedir d’una forma respectuosa i responsable en els actes que s’organitzen al 

poble i quan representen el municipi en altres indrets.  

- Conservar de forma correcta la roba i els complements que portin durant la 

proclamació i els actes on assisteixen. En el cas que es malmeti o es perdi alguna 

peça de roba o complement, cadascú es farà càrrec de la despesa que ocasioni la 

seva reposició.  

 
1 Respectant el dia i hora marcat.  
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- Mantenir l’aspecte adequat de la indumentària, amb els complements de la 

vestimenta que corresponguin, sense mostrar distintius o insígnies que facin al·lusió 

a qüestions polítiques, ideologies o aficions personals i evitar portar ulleres de sol.  

- Fer-se càrrec de les despeses derivades de l’assistència als actes i/o trobades que 

es celebrin arreu del país i que, voluntàriament, decideixin assistir-hi.  

- Autoritzar la publicació d’imatges i el nom i cognoms en diferents mitjans de difusió 

(web de l’Ajuntament, programa d’actes, premsa i altres, si s’escau).  

- En cas que per força major no es pugui assistir a un acte s’haurà de comunicar amb 

antelació a l’Àrea de Festes. 

 

Sisè. Vestits  

Els vestuari típic de Golmés consistirà en:  

Pubilla i dames d’honor  Hereu i cabalers  

Gandalla (xarxa pel cabell)  Barretina  

Mitenes (xarxes pels braços)  Camisa blanca de màniga llarga  

Cos de vellut negre de màniga curta  Jupetí de vellut negre (armilla)  

Mantellina blanca  Pantalons negres 

Faldilla amb motius decoratius florals  Cinta vermella pel coll de  la camisa  

Davantal de color negre  Mitjons blancs  

Espardenyes envetades (blanques amb 

vetes negres) 

Espardenyes envetades (blanques amb 

vetes negres)  

Mitges blanques     

Arracades    

Penjoll    

Agulla de pit   

 

Els vestits tradicionals són propietat de l’Ajuntament de Golmés. 

En el moment en què un membre del pubillatge sigui escollit se li cedirà vestuari 

tradicional que haurà de retornar quan acabi el seu any de representació. A la pubilla i 

dames se’ls cedirà el cos de vellut negre, faldilla, mantellina, davantal, gandalla i 

mitenes, a més de les arracades, penjoll i agulla de pit.  A l’hereu i cabalers se’ls cedirà 

l’armilla, la faixa i la barretina. 
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Setè. Protocol de les pubilles, dames d’honor, hereus i cabalers  

El primer dia de la Festa Major de Sant Salvador Votat es celebrarà l’acte de proclamació 

oficial de la pubilla i l’hereu, les dames d’honor i els cabalers que durant un any 

representaran el pubillatge de Golmés.  

En aquest acte també hi seran presents la pubilla i l’hereu, les dames d’honor i els 

cabalers de l’any anterior i que, en aquest mateix acte, cediran el càrrec.  

En aquesta cerimònia es lliurarà una banda brodada distintiva del càrrec i un diploma a 

les pubilles i dames d’honor. El dia de la Festa Major de Sant Salvador Votat se’ls farà 

lliurament d’un ram de flors. Als hereus i cabalers, se’ls lliurarà una faixa brodada 

distintiva i un diploma. El dia de la Festa Major de Sant Salvador Votat se’ls farà 

lliurament d’un pomell de flors per la solapa. 

 

En els actes oficials de les festes majors, en inauguracions o en altres actes de 

rellevància, lluiran la vestimenta complerta distintiva del càrrec, la banda o la faixa.  

En els actes no oficials de les festes majors o en altres actes de menor rellevància lluiran 

la seva pròpia roba, amb les faixes o les bandes distintives del càrrec.  

En l’acte de proclamació les pubilles i els hereus sortints i entrants hauran de ser al lloc 

que se’ls indiqui amb una antelació mínima de 20 minuts per tal d’acabar d’ultimar 

detalls.   

Vuitè. Participació al certamen de pubilla i hereu de Catalunya  

Cada any, l’entitat Foment de les Tradicions Catalanes convoca un certamen per elegir 

els representants intercomarcals i nacionals de Catalunya.  

L’Ajuntament de Golmés presentarà els seus candidats (pubilla i hereu o dama i cabaler 

en qui deleguin de l’any anterior al certamen), sempre que ella o ell decideixin presentar-

se. També oferirà la possibilitat d’assistir a aquest certamen a la pubilla, l’hereu, les 

dames d’honor i els cabalers de l’any en curs i deixarà a lliure elecció la seva presència 

en aquest certamen.  

L’Ajuntament podrà nomenar un representant municipal, que dependrà de la regidoria 

de Festes, que acompanyarà els joves en la sortida a la població on es celebra el 

certamen.  

 

Novè. Disposició final 

Qualsevol altra situació que no es trobi recollida en aquesta normativa quedarà a criteri 

de l’Ajuntament per obrar als seus efectes. Tanmateix podrà modificar, ampliar o 

suprimir qualsevol dels punts descrits en el present document, sempre amb prèvia 

justificació de l’actuació. 


